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પ્રશ્ન : 1   નીચે આપેલ ત્રણ વિકલપપોમાથંી કપોઈ એક મદુ્ા પર ઓછામા ંઓછા ૨૫૦ અને િધમુા ં
િધ ુ૩૦૦ શબ્પોમા,ં યપોગય ઉ્ાહરણપોનપો આધાર લઈને વનબધં લખપો.     (૧૫ ગણુ)

 ૧.૧ િૈવવિક પરરિર્તનપોમા ંભારરની ભવૂમકા 
 ૧.૨ મનષુયજીિનમા ંઅસતંલુલર સ્થવર – શહરેીજીિન શલૈી સં્ ભભે વિશલેષણ
 ૧.૩ ભારરની કુ્રરી સપંવતિ – પ્રશ્નપો અને ઉપાયપો

પ્રશ્ન : 2  નીચેના ંબે વિકલપપોમાથંી કપોઈ પણ એક પસં્રનપો આશરે ૧૦૦ શબ્પોમા ંવિચારવિ્રાર 
કરપો.    (૧૦ ગણુ)

 ૨.૧   રમે પાખંપો કાપીને આભ અકબધં રાખ્ુ ંને એનુ ંરે નામ રમે સબંધં રાખ્ુ.ં.. 
– પન્ા નાયક

 ૨.૨  ્િપન કા ંમપોટા ગજાનુ ંજપોઈએ? જીિિા માટે બહાનુ ંજપોઈએ. 
  એક જણ સાચુ ંરડે રપો બહહૌ થ્ુ,ં મહૌન કા ંઆખી સભાનુ ંજપોઈએ? – લચન ુમપો્ી

પ્રશ્ન : ૩  નીચે આપેલ ગદ્યખડંનપો (૩૧૭ શબ્પો), મળૂ વિચાર જળિાઈ રહ ેએ રીરે લગભગ 
૧/૩ ભાગમા ંસકં્ેપ કરપો.   (૧૦ ગણુ)

  *
  પપોરાના વિશે રે ભાગયે જ કશુ ંબપોલરા. પપોરે શુ ંછે એની ખબર રેમણે પપોરાના સધુી 

જ સીવમર રાખી હરી. એક ર્િસ રેમના ઘરે હુ ંબેઠપો હરપો. અંગે્જી મીરડયમમા ંભણરપો 
રેમનપો ્ પોરહત્ર ઉતપલ રેમની સાથ ેિારપો કરરપો હરપો. આગલા ર્િસે જયપોરીન્દ્રભાઈએ 
એક જાહરેસભામા ંપ્રિચન કરેલુ ંએનપો પ્રવરભાિ આપરપો નાનપો ્પોરહત્ર રેમને પછૂરપો 
હરપો : ‘રમે બપોલરા હરા તયારે બધા હસાહસ કેમ કરરા‘રા? રમે કશુકં ‘ફની’ 
બપોલરા’રા?’ આ પ્રશ્નના જિાબમા ંજયપોરીન્દ્ર બાળક સામે જપોઈ મરક મરક હસરા 
હરા... પપોરાની અંગર િારપો રેમણે ખાસ જાહરે કરી નથી. રેમના વિશનેી ્્ળૂ 
વિગરપો બહ ુઓછી ઉપલબધ છે, રે જણાિિાનપો ઉતસાહ રેમણે કારેય નથી બરાવયપો. 
જયપોરીન્દ્રભાઈ વિશનેી અવરઅલપ મારહરી આપણી પાસે છે. જપો કે રેમના અિસાનના 
ચારેક ર્િસ અગાઉ રારક મહરેા રેમની પાસે ગયા હરા ને પપોરાની ‘ઑલબચ્અુરી’ 
લખિા જણાવ્ુ ંહત ુ.ં જેના ંથપોડાકં પાના ંરેમણે આ રીરે લખયા ંહરા.ં 

  ‘એ ગહૃ્થ ેચપોરી કરી નથી, ધાડ પાડી નથી, લ ૂટં ચલાિી નથી. (એ માટે જપોઈરી રહમંર 
અન ેચતરુાઈ એનામા ંહપોય રપો ન?ે) એણે કપોઈના પસૈા ખાધા નથી. (આમ રપો ઓછ ંજ 
ખાય છે) પસૈા ખિડાવયા છે ખરા, અન ેએમ કરીને ભખૂયાજનપોનપો જઠરાસગન શારં કયયો 
છે. લાભ ન થાય રપો એ જૂઠંુ બપોલરપો નથી.’ ‘પણ એની વસધ્ધઓ નકારાતમક જ નથી, 
હકારાતમક જ છે. એન ેગલળયારા પારરરપોવષકપો ઉપરારં બબબે સિુણ્તચદં્રકપો મળયા છે, જે 
હજી એણે િચેિા કાઢ્ા નથી. સારહતય પરરષ્ના પ્રમખુ રરીકે ચુટંાઈ આવયા હરા. 
િકતતૃિકળા ઉપર એ સારપો કાબ ૂધરાિ ેછે. વનષઠાપિૂ્તક નપોકરી કરી અતયારે વનવતૃિ 
જીિન ગાળે છે અને સહૌથી વિશષે રપો જન્મથી જ નબળી રલબયર છરા ંલગભગ આઠ 
આઠ ્ ાયકા સધુી ટકી રહ્પો છે. કાળ ભારે ઝડપી ્ ડાફેંક છે પણ હજી લગી ‘નપોટ આઉટ’ 
રહલેા એમન ેઘરખમ બેટધર કપોણ નહીં કહ!ે’ જપો કે આગળ પણ ઘણુ ંબધુ ંલખિા રે 
ઇચછરા હરા, પણ રમેના પરરિારના સભયપોન ેએ ઉલચર નહીં જણારા ંઆ િાર તયા ં
જ અટકી પડલેી. બાકી એમણે ‘ઑલબચ્અુરી’મા ંચપોક્કસ લખ્ુ ંહપોર કે ‘એ જન્મેલપોય 
હૉસ્પટલમા ંન ેઅિસાન પણ હૉસ્પટલમા ંજ પામયપો. અલબતિ બનં ેહૉસ્પટલપો જુ્ી 
જુ્ી હરી – ન ેબનેં હૉસ્પટલપોની િચચે એણે જીિી નાખં્ુ.ં..’ 

‘હા્યનપો પયા્તય – જયપોરીન્દ્ર ્િે’
વિનપો્ ભટ્ટના લેખમાથંી

http://www.readgujarati.com/2013/11/19/hasya-paryaay/
(સહૌજન્ય – ‘શબ્સષૃષટ’)
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પ્રશ્ન : 4   નીચે આપેલ ગદ્યખડંની સઘન િાચના કરી પ્રશ્નપોના ઉતિરપો આપપો. 
 (૨ ગણુ × ૫ પ્રશ્નપો) (૧૦ ગણુ)
 *
  જગવિખયાર સારહતયકાર સલમાન રશ્ી એક િાર આપણા સરેુશ જપોષીને મળેલા. 

સરેુશ જપોષીની વિવિ-સારહતયના ઊંડા અભયાસી અને કલામમ્તજ્ઞ રરીકેની શાખ રશ્ી 
લગી પહોંચી હશ.ે એમણે સરેુશભાઇને પ્રેમ અને વનસબરથી એિા મરલબનુ ંપછેૂલુ ં
કે રમે આટલુ ંસરસ જાણપો-સમજપો છપો રપો અંગે્જીમા ંકે રહન્્ીમા ંકેમ નથી લખરા, 
ગજુરારીમા ંજ કેમ. તયારે સરેુશભાઇએ કહલે ુ ંકે મારી માતભૃાષા ગજુરારી આજે મરી 
રહી છે, એને બચાિિી છે, માટે હુ ંએમા ંલખુ ંછ.ં રશ્ીની એ મલુાકારને ૩૦થી પણ 
િધ ુિષયો થઇ ગયા ં છે. આજે હિામા ંપાછપો આ પ્રશ્ન ઊછળયપો છે. આપણા અનેક 
વિદ્ાનપો કહી રહ્ા છે, ગજુરારી ભાષા મરી રહી છે. 

  ભાષાની ઘપોર ખપો્િામા ંકપોણ કપોણ જિાબ્ાર છે ? શરૂઆર ઘરથી થાય છે : નિી 
પેઢીના ંમા-બાપપો; રેમના ંસન્રાનપો. શાળા-કૉલેજપોના બેજિાબ્ાર વશક્કપો. ઉરાિલળયા 
લેખકપો, રેરડયપો-ટીિીના સમાચારિાચકપો, રીયાલલટી-શપોના ં સતૂ્રધારપો. ભાષાને વિશે 
અભાન રાજકારણીઓ પણ આમાથંી બાકાર નથી.

  આ સહૌ લપોકપો વશલક્રપો છે છરા ંશદુ્ધ ગજુરારી નથી બપોલરા.ં મપોટા ભાગનાઓં અનેક 
અંગે્જી શબ્પો િાપરે છે, કારણ નથી હપોત ુ ંછરા ંિાપરે છે, િટ પાડિાને િાપરે છે. 
એક અવર આધવુનક બહનેને મેં આવુ ંબપોલરા ંસાભંળેલા ં: “ડાલલલિન્ગ ! ડાઇવનન્ગ ટેબલ 
પર કીટલીમા ંચાનુ ંલલકર રૈયાર છે; પૉટમાથંી જપોઇરી શ્ગુર નાખી રારી બલલૅક-ટીના 
વસપ લેરપો રહ ૅ --મીન વહાઇલ, હુ ંશાિર લઇ લઉં, હા;ં ઓકે ?” આમા ં૧૩ શબ્પો 
અંગે્જી છે ! રેરડયપો-જપોકીઓ કે ટીિી-શપોના વનણા્તયકપો ઊછળી ઊછળીને, બધપો િખર 
‘ફનૅ્ટાષ્ટક’, ‘િન્ડરફુલ’, ‘અમેલઝન્ગ’, ‘લધવલ’, ‘માઇન્ડ બલપોઇન્ગ’, કે ‘ઓ માય ગૉડ’ 
બપોલયે રાખે છે ! ‘અદ્ભુર’, ‘અવર-સનુ્્ર’, ‘મનપોહારી’, ‘લચતિચપોર’, કે ‘લચતિાકષ્તક’ નથી 
બપોલરા;ં ‘ઓ મારા રામ’ નથી બપોલરા ં! 

  અનેક વશલક્રપો ખપોટા ઉચચારપો કરે છે : ‘સરેુસ જપોસી’ ! ‘સરેુશ જપોષી’મા ંત્રણ જે જુ્ા 
જુ્ા ‘સ’ છે, રનેી ઍસીરલૅસી ! એમ કે, ‘એમા ંઉં બગડી ગ્ુ’ં --િાળં બેપરિા માનસ ! 
ઉચચારપો અશદુ્ધ એટલે, લખે તયારે જપોડણી પણ અશદુ્ધ કરે. આ વિષચક્ર છે : ખપોટંુ 
બપોલાયેલુ ંલખાય, તયારે પણ ખપોટંુ જ લખાય. અને લખાયેલુ ંખપોટંુ હપોય, એટલે એને 
જપોઇને બપોલાત ુ ંપણ ખપોટંુ જ બપોલાય ! 

  કેટલાક અપપ્રયપોગપો રરફ ્યાન જ નથી અપાત ુ ં : અમેરરકા-વનિાસ ્રમયાન મેં 
િારંિાર ‘ભારર નાટ્મ’્ સાભંળ્ુ ંછે ! હુ ંજપો કહુ ંકે બહનેશ્ી, એ ‘ભરર નાટ્મ’્ છે, 
રપો એ મન ેએિી રીર ેજપોઇ રહ ે--હુ ંજાણે બૉઘપો હપોઉં ! રરર ઉમરેે, અંગે્જીમા ંજ ઉમેરે : 
ડપોન્ચ્ ુનપો ઇરટસ ફ્ૉમ ઇષન્ડયા --? હુ ંકહુ ંનહીં પણ મનમા ંબબડુ ંકે હા, આપણે બન્ે 
પણ ઇષન્ડયામાથંી જ છીએ !

  સહૌથી ભયાનક ખપોટંુ એ છે કે વશલક્રપો મા-ના ંજણયા ંમાટેના રેમજ ્િજનપો માટેના 
શબ્પો પણ અંગે્જીના િાપરે છે : ‘મા’ ‘બાપ’ુ ‘બહને’ ‘િહ’ુ કે ‘િર’ નહીં પણ ‘મધર’ 
‘ફાધર’ ‘વસ્ટર’ ‘િાઇફ’ ‘હ્બન્ડ’ ! કેટલાય પ્રયપોગપો : ‘પપપા, યૉર વસ્ટસ્ત ફપોન’. 
‘હાિા્ુ્ત વસસ ?’. ‘બ્પો, વહૉટસ’પ ?’. ‘સન, ્ ુલકૂ પ્રીરટ’. ‘રમા, માય નીસ થાય.’ 
‘રાકેશ મારપો નેવ્ ુ છે.’ ‘ફપોઇ’ ‘ફુિા’ ‘સાળાિલેી’ કે ‘સાઢુ’--ને કપોઇ જાણતુ ં નથી. 
‘નણં્ ’, ‘ભપોજાઇ’, ‘જેઠ’, ‘્ીયર’-ને કપોઇ પ્રયપોજત ુ ંનથી. ભારરીય કુટુમબ-વયિ્થામા ં
સમબન્ધપોની આ જે રમણીય જાળ છે, એિી દુવનયાભરમા ંકાયં નથી, પણ આપણે 
એને આરામથી િીસરી ગયા છીએ. 

  ‘પાણી’-ના ‘જળ’, ‘નીર’, ‘િારર’ એમ પયા્તયિાચી કે પારરભાવષક ‘એચટુઓ’ શબ્પો 
જે છે --રેમાથંી યપોગયની પ્રસગંપોલચર પસં્ ગી કરિી કે કપોઇિાર જરાક સારહતતયક 
બપોલવુ ંિગેરે િાણીવિિકેની િારપો રપો બહ ુ દૂરની છે. પણ ગજુરારી ભેગુ ંઅંગે્જી 
ભચડનારાનં ુ ંએકેયમા ંશબ્ભડંપોળ સમદૃ્ધ નથી હપોત ુ,ં સીવમર અને અછરગ્્ર હપોય છે. 
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બલૅન્ક-બલૅલેન્સ િધે એનુ ંબરાબરનુ ં ્યાન રાખનારા ંપપોરાનુ ંશબ્ભડંપોળ િધે એનુ ં
્યાન નથી રાખરા.ં વયસ્રઓ એ બાબરે ્રરદ્ર ્ીસે છે --પેલુ ંશુ ંકહિેાય ? --કયપો 
શબ્ ? --એમ એમને ફાફંા ંપડે છે. 

  જપોકે ગજુરારના ૬ કરપોડ અને ૨૭ લાખ લપોકપો --રમામે રમામ-- આવુ ંબેઢંગ ગજુરારી 
નથી બપોલરા.ં એ રપો છે, શહરેી વશલક્રપો અને કસબાઓમા ંિસરા ‘પ્રગવર’િાછંઓ. 
ગ્ામિાસીઓ પપોરાની ગરમા,ં પપોરાની ગજુરારીમા,ં મજાથી જીિ ેછે. એટલે, આવિાસન 
છે ખરંુ કે િાર એટલી બધી નથી િણસી ગઇ. છરા,ં સધુાર-રરફી મનપોિલણ રપો 
કેળિવુ ંજ પડે. સારહતયકારપો સરેુશ જપોષીના જેિી આપસમજથી, ્ાઝ અને ખેિનાથી 
લખે રપો કેવુ ંસારંુ. ભણેલપો-ગણેલપો ગજુરારી નક્કી કરે કે --હુ ંકારણ િગર અંગે્જી 
શબ્પો નહીં િાપરંુ; ઉચચારપો સાચા કરીશ; જપોડણી ખરી લખીશ. અપપ્રયપોગપોથી સાિચેર 
રહીશ.ખાસ રપો, પ્રસગંપોલચર બપોલિાની ટેિ પાડીશ. એટલે કે, મદુ્પો શુ ં છે, કેિા 
શબ્પોમા ંરજૂ કરીશ રપો સામી વયસ્રના મગજમા ંઊરરશ,ે િગેરેનુ ં્યાન રાખીશ. 
જીિન-પ્રસગંની ભાવષક જરૂરરયારને સાચિી જાણનારા િધે રેમરેમ ભાષા-મરણની 
િાર થપોડીક રપો હળિી જરૂર થાય. 

ભાષાનુ ંભવિષય – સમુન શાહ
ફેસબકુ પેજ – સમુન શાહ 

(સહૌજન્ય - "નિગજુરારસમય")
 *
 ૪.૧ સરેુશ જપોષીની ભાષાપ્રીવર િણ્તિપો.
 ૪.૨ ભાષાની સામે કેિા પડકારપો િર્તમાનમા ંજણાય છે?
 ૪.૩  ગજુરારી ભાષાના પ્રયપોગમા ંકેિા પ્રકારની ભલૂપો કરિામા ંઆિ ેછે?
 ૪.૪ ભાષાની જાળિણી માટે લેખકે કયા ંસચૂનપો કયાાં છે? 
 ૪.૫  ગજુરારી ભાષા વિશ ેલેખકની વન્બર કેિી જણાય છે?

પ્રશ્ન : 5 (આશરે ૧૫૦ શબ્પો)  (૧૦ ગણુ)
  મકૂ-બવધરન ેશકૈ્લણક રાલીમ આપરી સં્ થા ‘અ બ ક’ના વિદ્યાથથી બેંકની ્પધા્તતમક 

પરીક્ામા ંઉતિીણ્ત થયા છે. સં્ થાએ આ વસધ્ધ મેળિિા માટે કયા પ્રકારની રાલીમ આપી 
હરી એ અંગે પ્રચાર મા્યમપોન ેજાણકારી આપતુ ંસ ં્ થાના પ્રમખુનુ ંવનિે્ ન લખપો.

પ્રશ્ન : 6 : (આશરે ૧૦૦ શબ્પો)  (૦૫ ગણુ)
  ભારર ્ ેશ ઉતસિપોની આગિી પરંપરા ધરાિ ેછે. િષ્ત ૨૦૧૯ના ઉતસિપો, પયા્તિરણને 

સાચિીને ઉજિિા માટે માગ્ત્શ્તન આપરપો પત્ર ‘ક ખ ગ’ છાત્રાલયના વિદ્યાથથીઓને 
સબંપોધીને ગહૃપવર લખિા માગેં છે. આ પત્રનુ ંલખાણ રૈયાર કરપો. 

પ્રશ્ન : 7 (આશરે ૨૦૦ શબ્પો)  (૧૦ ગણુ)
  િર્તમાનપત્રપોમા ંપ્રગટ થરા રહંસાના સમાચારપોની સમાજ પર થરી નકારાતમક અસર 

અંગે સાિચેર કરત ુ ં એક ચચા્તપત્ર ‘ર થ ્’ નાગરરક મડંળ ‘પ ફ બ’ ્થાવનક 
િર્તમાનપત્રના રતં્રીને સબંપોધીને લખિા ઇચછે છે. આ ચચા્તપત્ર રૈયાર કરપો.  

પ્રશ્ન : 8 : (આશરે ૨૦૦ શબ્પો)  (૧૦ ગણુ)
  ઉનાળ િકેેશનમા ંરમે પરરિારના સભયપો સાથ ેલીધેલી ભારરીય અિકાશ સશંપોધન 

કેન્દ્ર - ‘ઇસરપો’ની મલુાકાર વિશ ેઅહિેાલ લખપો. 
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પ્રશ્ન : 9 આપેલ અંગે્જી ગદ્યખડંનપો ગજુરારીમા ંભાિાતમક અનિુા્ કરપો. (૧૦ ગણુ)
  What surprised me most, not that she gave the rice, but what surprised me 

most, that in her suffering, in her hunger, she knew that somebody else was 
hungry, and she had the courage to share, share the love. And this is what I 
mean, I want you to love the poor, and never turn your back to the poor, for 
in turning your back to the poor, you are turning it to Christ. For he had made 
himself the hungry one, the naked one, the homeless one, so that you and I 
have an opportunity to love him, because where is God? How can we love 
God? It is not enough to say to my God I love you, but my God, I love you 
here. I can enjoy this, but I give up. I could eat that sugar, but I give that 
sugar. If I stay here the whole day and the whole night, you would be 
surprised of the beautiful things that people do, to share the joy of giving. And 
so, my prayer for you is that truth will bring prayer in our homes, and from 
the foot of prayer will be that we believe that in the poor it is Christ. And we 
will really believe, we will begin to love. And we will love naturally, we will try 
to do something. First in our own home, next door neighbour in the country 
we live, in the whole world. And let us all join in that one prayer, God give us 
courage to protect the unborn child, for the child is the greatest gift of God to 
a family, to a nation and to the whole world. God bless you!

*
Excerpt from Transcript of Mother Teresa’s Acceptance Speech of The Nobel Prize

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1979/teresa/26200-mother-teresa-acceptance-
speech-1979/

પ્રશ્ન :10 :  સચૂના પ્રમાણે ગજુરારી વયાકરણને લગરા પ્રશ્નપોના ઉતિરપો આપપો.  (૧×૧૦=૧૦ ગણુ)
 ૧૦.૧ :  રૂરઢપ્રયપોગનપો અથ્ત આપી રેમનપો િાકમા ંપ્રયપોગ કરપો.
 ૧૦.૧.૧  ગપોળના પાણીએ નહાવું
 ૧૦.૨ :  કહિેરનપો અથ્ત સમજાિપો. 
 ૧૦.૨.૧ ગરુૂ ગરમા ંરહી ગયાને ચેલા ચમકી ગયા
 ૧૦.૩ : સમાસનપો વિગ્હ કરી રેની ઓળખ આપપો. 
 ૧૦.૩.૧ કાજળકાળી
 ૧૦.૪ :  પસં્રનપો છં્  ઓળખાિપો. 
 ૧૦.૪.૧  મખુ મરકત ુ ંમાનુ ંજેના ્િરે ઘર ગુજંત ું
 ૧૦.૫ :  અલકંાર ઓળખાિપો. 
 ૧૦.૫.૧ કાયાની માયામાથંી છૂટિા ગપોવિં્રાયની માયા કરપો.
 ૧૦.૬ :  શબ્સમહૂ માટે એક શબ્ આપપો. 
 ૧૦.૬.૧ અશભુ સમાચારનપો પત્ર
 ૧૦.૭ :  શબ્ની જપોડણી સધુારપો. 
 ૧૦.૭.૧ શૈિલીની
 ૧૦.૮ :  િાકમા ંજપોડણીની ભલૂપો સધુારપો. 
 ૧૦.૮.૧  સબ્પો દ્રારા ચપોક્કસ ગપોઢિણી બા્ એક િીચારને પરુણ રીરે પ્રગડ કરે 

રેને િાકય કહી સકાય.
 ૧૦.૯ :  શબ્ની સવંધ જપોડપો અને છપોડપો. 
 ૧૦.૯.૧   સવંધ છપોડપો | ધનષુટંકાર
 ૧૦.૯.૨  સવંધ જપોડપો | વનસ ્ + શબ્
 ૧૦.૧૦ :  િાકરચના અંગે આપેલ સચૂના મજુબ ઉતિર આપપો.
 ૧૦.૧૦.૧  આશ્ચય્ત િાક બનાિપો | આ ્ાડમ મીઠું છે.  
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